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2011 ÉVI PROGRAMSOROLÓ
Elkészült a 2011 évi programterv.
Januári kezdéssel tanfolyamot indít
a helyi eMagyarország Pont, és elindítjuk „Fonó-téli esték címmel” programsorozatunkat, melynek apropóján
kéthetente előadásokat szervezünk a
sióagárdi lakosok számára múltunk,
gyökereink, hagyományaink, örökségünk és jelen helyzetünk megismerése
céljából.
Folytatás a 6. oldalon

KÉPVISELŐ TESÜLETI
HÍREK

ÁHITAT

A képviselő-testület 2010. december
14-én tartotta az idei évi utolsó ülését.
Az éjszakába nyúló ülésen a testület
sok fontos döntést hozott, melyekről
részletesen a januári számunkban számolunk be.
A képviselő-testület sajnos azonban
kénytelen volt meghozni néhány díjemelési döntést a 2011. évre, melyekről
itt adunk tájékoztatást.

Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy
sikeresen szerepelt az E.On Önkormányzati naptárfotó pályázatán Mancsi
Andrea „Áhitat” című alkotása.
Az alkotót munkája elismeréseként
webkamerával díjazzák, a szerencsés
önkormányzatot pedig egy multifunkciós irodai géppel jutalmazzák.
Gratulálunk!

Folytatás a 2. oldalon

ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉS
Hihetetlen hogy repül az idő, nemrég még a szüreti
vigadalomról adtunk számadást, most pedig karácsony
felé közeledvén decemberi programjainkról számolunk be.
December elsejével megkezdődtek karácsonyváró
kézműves foglalkozásaink, ahol a mozaikozás, a tűzzománc készítés, valamint a díszdobozok készítésének
technikájával ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Tüskeböki Mikulásváró műsorával köszöntöttük a Mikulást, aki a gyerekek versét ajándékcsomaggal jutalmazta.
Meghitt hangulatú hangverseny részesei lehettek mindazok, akik ellátogattak a Gagliarda Kamarakórus előadására december 10-én, a koncertet a művészeti iskolások munkáiból összeállított kiállítás előzte meg, melyet Matókné Misóczki
Mária a Garay János Általános Iskola igazgatója ajánlott a nagyérdemű figyelmébe.
Az idei immáron az ötödik jubileumi vásárunkat tartottuk az iskola udvarán, ahova évről évre egyre többen látogatnak
ki, és ahol minden évben valami újdonság fogad bennünket. Ez évben a szekszárdi Gemencfolt Egyesület foltvarrói is
kínálták ügyesen elkészített portékáikat, de „hangos reklám” hirdette, hogy kürtöskalács, és sültalma kapható, mint vásári
harapnivaló.
A személyre szóló könyvvásárban Angyalka által dedikált olvasnivalóhoz juthattunk; a kínálat között szerepelt még
mézeskalács, karácsonyi díszek és üdvözlőlapok, és még sorolhatnánk. A vásárt követően a Fecske Bábcsoport mutatta be
műsorát két korcsoportban. Az előadás alkalmával az együttes legújabb feketeszínházas darabját is bemutatták.
Folytatás ünnepi mellékletünkben
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Lakossági vízdíj (bruttó)
Fogyasztói alapdíj: 430 Ft; Vízdíj (lakos): 399 Ft
Közületi vízdíj (bruttó)
Fogyasztói alapdíj: 606 Ft; Vízdíj (közületi): 490 Ft
A szennyvízdíjakat a képviselő-testület nem emelte meg.

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj (bruttó)
70 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítése: 270 Ft
110/120 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítése: 425 Ft
A többlethulladék elszállítására szolgáló, szolgáltatói
emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák ára: 400 Ft

Szennyvízhálózatra történő csatlakozás esetén fizetendő hozzájárulás:
Meglévő bekötővezetékre csatlakozás esetén az egységnyi érdekeltségi hozzájárulás összege: 155.000 forint, gerincvezetékre
történő csatlakozás esetén 100.000 forint.
A Bartók Béla utcai új szennyvízhálózat érdekeltségi hozzájárulásának összegét a képviselő-testület úgy határozta
meg, hogy az összes nettó bekerülési költségen az önkormányzat és a tulajdonosok fele-fele arányban osztoznak. Így az
érdekeltségi hozzájárulás összege ingatlanonként: 176.000 Ft.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy amennyiben valaki a hozzájárulás megfizetése nélkül létesített rákötést, - illegálisan
- a szennyvízhálózatra, az engedély nélküli rákötés felderítését megelőző öt hónap ivóvízfogyasztása alapján köteles a
szennyvízdíjat megfizetni, és ebben az esetben már az emelt 155.000 forint összegű hozzájárulást kell megfizetni.
Abban az esetben, ha az illegális rákötést 2010. december 31-ig bejelenti az ingatlantulajdonos, akkor még a jelenleg hatályos 60.000 forintos összeget kell megfizetnie, és lehetőség van (január, február és április hónapokra) három havi részletben
történő megfizetésre is. Ezt követően az illegálisan rákötőknek számolniuk kell a fenti jogkövetkezményekkel.

TÁJÉKOZTATÁS
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT
2011. ÉVI FORDULÓJÁRÓL
Sióagárd Község Önkormányzata a 200.000,- Ft éves
keretösszeg terhére összesen tizenegy sióagárdi főiskolai illetve egyetemi hallgató ösztöndíj-kérelmét támogatta.
Az idei évben tizenegy pályázat érkezett. A pályázatok
tartalmilag, formailag megfelelőek voltak, így a pályázók
közül hárman 2.000,- Ft/hó, nyolcan pedig 1.500,- Ft/hó
összegű támogatásban részesülnek.
Egy pályázót pedig immár második éve - a középiskola
utolsó évében beadott pályázata alapján- 2.000, Ft/hó támogatásban részesítünk.
Mivel a pályázat három lépcsős, a második lépcsőben a
Tolna Megyei Önkormányzat is kiegészítheti a helyi Önkormányzat által meghatározott támogatást, és a kettő lépcsőben
kapott támogatás összegével azonos mértékű támogatást
kap a hallgató a felsőoktatási intézménytől, intézményi
részként.
A pályázók közül heten már korábban is sikeresen
pályáztak, négyen pedig az idei évben pályáztak először.
Minden hallgatónak sikeres vizsgákat és tanulmányi
előmenetelt kívánunk!

BARÁTUNK AZ INTERNET!
Számítógép kezelői és felhasználói tanfolyam indul
kezdők számára a Sióagárdi eMagyarország Pont szervezésében 2011 januárjától márciusig, heti két órában.
A tanfolyam témakörei:
•A számítógép felépítése, beállítások
•Felhasználói programok (office, fájlkezelő)
•Office Word
•Internet I. (alapfogalmak, elektronikus levelezés)
•Internet II. (csevegőprogramok: Skype, Messenger,
közösségi portálok, tematikus oldalak)
•Internet III. (e-közszolgáltatások)
•Multimédia
Érdeklődni lehet a Művelődési Házban Gergely Juditnál,
jelentkezési határidő 2011. január 7.
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KEDVES SIÓAGÁRDIAK!
Közeleg a karácsony, amire készülődve, az adventi időszakot éljük. Ilyenkor mindenki számba veszi szerettei sorát, tervezget, hogy miként tölthetik együtt az ünnepeket, milyen legyen a családi összejövetel. Fontos az asztalra kerülő ételek
sora, fontos a meglepetés, az ajándék, mellyel kifejezhetjük annak, akit szeretünk, hogy mit jelent nekünk.
Mindenkinek mást jelent készülni a karácsonyra. Józsefnek és Máriának az igen kimondását, elfogadva azt, hogy minden
az Úrtól van.
Hetek óta mindenféle programokon és rendezvényeken, óvodában, iskolában, közösségi színtereken, munkahelyeken
felgyulladnak az ünnepi fények. Mindegyik ünnepségnek a lényege az, hogy valami többet szeretnénk, készülünk és
várjuk, hogy megjelenjen a valóságban is. A szeretet az, ami közelebb visz egymáshoz bennünket, csökkenti, vagy legalább
feledteti, a problémákat, felmelegíti a szívünket. A karácsonyra készülve kimondhatjuk, hogy a kereszténység nem idegen
az európai kultúrától, sőt annak meghatározója.
Kívánok minden kedves sióagárdinak szerettei körében áldott szent karácsonyi ünnepeket, és békés, boldog újesztendőt,
sikereket a 2011. évben.
Háry János polgármester

Sióagárd Község Képviselő-testülete, Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzőségének dolgozói, áldott szent karácsonyt és békés boldog új esztendőt kívánnak minden sióagárdon élő embernek.
Dr. Varga Katalin körjegyző, Háry János polgármester

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Felállítottuk a falu karácsonyfáját, mely Danóczy Nándor felajánlásának köszönhető.
Bízunk abban, hogy adventi programsorozatunk elérte célját, és a fenti programokkal hozzájárulhattunk ahhoz, hogy
egy kis ünnepet csaljunk rohanó mindennapjainkba.
Nem marad más hátra, minthogy megköszönjem mindazok munkáját, akik egész évben segítették rendezvényeink
megvalósulását.
A Sióagárdi Krónika szerkesztősége ezúton kíván áldott, békés karácsonyi ünnepeket, örömben és boldogságban teli
újesztendőt minden kedves Olvasó számára!
Gergely Judit

BETLEHEMES

JÁTÉK

„Dicsértessék Krisztus; az magas egekben,
Ki kegyelmeteket kapta egészségben.
Tartson és marasszon végnélkül örömben.
Mi nem azért jöttünk, hogy itt históriázzunk,
Vagy valami tréfás játékot indítsunk.
Hanem egy fertálynyit mulatni akarunk.
Midőn Krisztusról egy példát mutassunk
Hogy miként született, jászolba tétetett
Három pásztoroktól ajándék vitetett.”

December 24-én 21 óra 30 perctől Betlehemes játék a Sióagárdi Római Katolikus
templomban a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület és barátai előadásában.
Minden kedves Sióagárdit szeretettel látunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Fecske Bábcsoport ezúton szeretné megköszönni a 2010. december
12-én adott műsora utáni elismerő
szavakat és a támogatást, mellyel a
további sikeres munkát segítik elő.
Az összegyűlt 19.820 Ft-ból a szükséges eszközök beszerzését finanszírozzuk majd.
Fecske Bábcsoport
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Adventi vásár Baruthban
A baruthi testvérfalunk meghívására, a sióagárdi Német
Kisebbségi Önkormányzat által hatan indultunk 2010.12.03-án
Baruthba, azzal a céllal, hogy Sióagárdot képviseljük az ottani
adventi vásárban.
Az időjárás viszontagságaival megküzdve mindannyian,
köztük : Háry János és Háry Jánosné, Ambrus Pálné, Simon
Márta, Tornóczki Ákos és Fodorné Klein Brigitta szerencsésen és épségben érkeztünk este 6 körül Baruthba, ahol
Alexander Stübner házánál fogadtak bennünket nagy- nagy
szeretettel, és sok finomsággal. A frissítő és meleg italok
mellett szendvicsek, fekete-erdő torta és jellegzetes karácsonyi sütemények is voltak az asztalon.
A kicsomagolást követően átadtuk az általunk vitt
ajándékokat, amiknek mint mindig most is nagyon örültek,
majd a helyi tűzoltók klub helyiségében rendeztek számunkra egy könnyű vacsorát, mely alkalmával füstölt
pisztránggal és makrélával kedveskedtek. Ági nénit és Ákost
felkérték tiszteletbeli baruthi tűzoltónak, mely felkérést ők
elfogadták, és ezt megpecsételvén felvették a tűzoltóság
emblémájával ellátott pólót is. Az estét végül egy kisfilm
vetítése zárta, melyet a németek készítettek a sióagárdi
szüreti fesztivál alkalmával.
A másnap meglepetése egy kirándulás volt, aminek
helyszíne a Wilthener szeszgyár volt, ahol 160 éves tradíciókat bemutatva ismerhettük meg a különböző folyamatokat, és még egy 12.000 liter tárolására alkalmas hatalmas
hordót is láthattunk, ami 100 éves múltra tekint vissza. A
gyár bemutatása végén megkóstolhattunk többféle, helyben
gyártott italt, melyekből vásárolhattunk is. A kirándulás
után egy jellegzetes német fogadóba invitált bennünket a
polgármester Mathias, ahol igyekeztünk a helyi specialitásokat megkóstolni, mint például a soljanka leves és a gőzgombóc, és persze kísérőként a barna sör sem maradhatott
el. A kiadós ebéd után, a vacsorát is többnyire a német kony-

hát jellemző ételek alkották, melyet egy másik vendéglőben
kínáltak nekünk. A jókedv és a vidámság minden, a németekkel közösen eltöltött időt jellemeztek, így a közös
ebédeket és vacsorákat is.
Vasárnap reggel aztán elkezdődött a nagy készülődés az
adventi vásárra. Miután sikeresen berendeztük a nekünk
magyaroknak felállított faházikót az igazi hungaricumokkal,
elkezdődött a vásári forgatag. Vették a szalámit, kolbászt,
törött paprikát, mézet, jó borokat na és persze közben jól
fogyott a lángos, sültkolbász, pálinka és az elmaradhatatlan
forralt bor. Matthias a polgármester ünnepélyesen felszelte
a hagyományokat tisztelő karácsonyi stollent, amit aztán a
vásárban nézelődő embereknek kínált. Természetesen az
adventi hangulatot nagy mértékben fokozta a kb. 40 cm
vastag hó a mindent beborító nagy fehérséggel, a karácsonyi
fények, amit a sok háznál kifüggesztett karácsonyi csillagok
szórtak szikrázóan szerteszét. Este a vásár végén a fergeteges jókedvet némi kis tánccal pecsételtük meg, a házikó előtt
a hóban, melyhez a Nox karácsonyi dalai adták az advent
felemelő érzését.
A vacsorát kissé fáradtan fogyasztottuk Hans Jürgenék
házában, de a közösen eltöltött napok emlékeit felidézve,
ismét sikerült a hangulatot felfokozni.
A vacsora végén Háry János köszönőbeszédében foglalta
össze a már 10 éves baruthi-sióagárdi kapcsolat adta lehetőségeket, majd beszédet mondott még Mathias a jelenlegi,
és Günter a korábbi baruthi polgármester is.
A beszédek elhangzása után megajándékoztak bennünket, amit jóleső érzéssel fogadtunk. Mindent egybevéve kijelenthetjük, hogy nagyon jól éreztük magunkat, szerencsésen
hazaérkeztünk, és mindig szívesen fogjuk emlékeinkben
feleleveníteni ennek a pár napnak az eseményeit.
Fodorné Klein Brigitta
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SPORTHÍREK
2010.11.07. Sióagárd-Zomba 4:1 (2:1) 12. forduló
Sióagárd: 130 néző, vezette: Knop
Sióagárd: Szegedi-Dombi, Domokos, Lépő, Páli-Horváth p.
(Vajda), Orosz, Tóth F., Győrfi Sz (Győrfi G.) – Kész
(Horvát J.), Kertai,
Edző: Simon Ferenc
Számunkra jól kezdődött a mérkőzés, mert már az ötödik
percben vezetést szerzett a csapat. Balról, éles szögből, kb.
23 méterről szabadrúgáshoz jutott csapatunk, amiből
Kertai nagy gólt lőtt a hosszú fölső sarokba. 1:0
A 11. percben Pálitól szabálytalanul vették el a labdát,
majd a támadó 20 m-ről ballal a jobb sarokba bombázott. 1:1
A 14. percben Horváth P. jobb oldali szögletét Páli
középre fejelte és Kész szintén fejjel a hálóba csúsztatta. 2:1
A 36. percben Kész egyedül ugrott ki középen, de a lövés
pillanatában a védő elé lépett és szögletre mentett. A 60.
percben Orosz nagy labdával indította Győrfi G.-t, aki óriási
helyzetben mellé lőtt. A 69. percben a gólhelyzetben lévő
Készt ellökték, 11-es. Horvát P. lövését a kapus kiütötte, de
a középpályás másodszorra már a hálóba lőtt. 3:1
A 79. percben 20 m-es rúgásból Kész kapufát lőtt. A 82.
percben Tóth F. 28 m-ről nagy gólt lőtt a léc alá. 4:1
Összességében: gyengébb játékkal is biztos győzelmet aratott
csapatunk, és az első helyen áll a tabellán.

passzolt a középen befutó Kész elé, aki kapásból 18 m-ről,
laposan a bal sarokba bombázott. 1:1
A 66. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után
Lépő balról középre ívelt, és a befutó Kertai csukafejessel a
jobb sarokba küldte a labdát. 1:2
A 87. percben jobb oldali beadás után a németkéri támadó
kapura fejelt, Szegedi kiütötte, de a befutó balhátvéd a
kapuba fejelt. 2:2
A 88. percben Kész jobb oldali beadását Kertai fejelte a
felső léc alsó kapujára, ahonnét a labda a gólvonalon túlra
pattant. 2:3
A 95. percben egy bal oldali bedobás után, Kész jól indította Vajdát, aki rávezette a kapusra a labdát és éles szögből,
jobbal a bal sarokba csavart. 2:4
Összességben: nagy iramú, kemény mérkőzésen a szebbnélszebb gólokat szerző csapatunk, szép győzelmet aratott, és
továbbra is az első helyen áll.
Góllövők: Kertai (2), Kész, Vajda
Jók: Szegedi, Horváth P., Tóth F., Kész, Kertai
Kiállítva: Kun (Németkér) 88. perc
Ifi csapatunk 1:5 (1:3)-ös győzelmet aratott, és sorozatban a
nyolcadik győzelmét érte el, első helyen áll a tabellán.

2010.11.20. Dunaszentgyörgy-Sióagárd 0:0 14. forduló

Góllövők: Kertai, Kész, Horváth P., Tóth F.
Jók: Stier (Zomba) 78. percben
Ifi csapatunk: végig nyílt mérkőzésen szép 3:0 (1:0) győzelmet
aratott, már zsinórban a hetediket, első helyen áll a tabellán

Dunaszentgyörgy: 150 néző, V: Weitner
Sióagárd: Szegedi – Dombi, Orosz, Domokos, Páli –
Horváth P., Kész, Tóth F., Lépő-Vajda (Felkert), Kertai
Edző: Simon F.

2010.11.14. Németkér – Sióagárd 2:4 (0:0) 13. forduló

Nagy elszántsággal kezdett mindkét csapat. Szorosan fogtak embert, és jól védekeztek, így igazán nagy gólhelyzet
egyik oldalon sem alakult ki.
A 2. félidőben is hasonlóan alakult a játék egyetlen igazán
nagy gólhelyzet az 57. percben volt, amikor is Vajda balról
beívelt, Kész középre fejelt és a berobbanó Domokos
lövését nagy bravúrral védte a hazaiak kapusa. Ezután is
nagy küzdelem folyt a győztes gólért, de az egyik csapatnak
sem sikerült.
Összességében: igazságos eredmény született.

Németkér: 100 néző, V.: Mészáros
Sióagárd: Szegedi-Dombi, Orosz, Domokos, Páli-Horváth
P. (Bogáncs), Kész, Tóth F., Lépő (Felkert) – Győrfi G.
Kiegyenlített mezőnyjáték után Kertai remek ütemben
ugrott ki a védők közül a 35. percben, átemelte a kapus
fölött a labdát, aki elütötte. Nagy meglepetésre a bíró továbbat intett. Két perc múlva Horváth P. először kapufát lőtt,
majd az ismét beadott labdával a kapust találta el. A 43.
percben az ellenfél csatára lőtte Szegedibe a labdát, óriási
helyzetben.
A 2. félidőben gyorsan megszerezte a vezetést a hazai
csapat. A 48. percben belőtt szöglet után a labda a befutó
Orosz lábáról saját kapujába pattant. 1:0 Az 58. percben
Tóth F. a jobb oldalról keresztbe ívelt Kertainak, aki vissza-

Jók: az egész csapat nagyon fegyelmezetten és jól játszott és
igazi csapatként működött.
Ifi csapatunk: 3:1 (2:0) arányú vereséget szenvedett, ezzel
megtört a 8. mérkőzésen át tartó veretlenségi szériája.
Tudósító: Finta Mihály
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Közérdekű információk
SIÓAGÁRD-FÁCÁNKERT
KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Hétfőn:
ügyfélfogadási szünet
Kedd-csütörtök: 8-12 óra
13-16 óra
Péntek:
8-13 óra
ORVOSI RENDELŐ
Cím: Kossuth u. 46.
Tel: 74/437-051
Dr. Kovács Éva
Tel: 20/947-0258
VÉDŐNŐ
Csontos Judit
Tel: 20/426-7744, 74/437-022
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Székelyi Anikó
Tel: 74/437-022, 74/443-825
Fogadóóra: szerda 10-12 óra
GYÓGYSZERTÁR
Cím: Kossuth u.6.
Tel: 74/437-098
Hétfő, Kedd: 11-13 óra
Szerda: 16-18 óra
Csütörtök, Péntek: 11-13 óra
KÖNYVTÁR
Cím: Kossuth u. 2.
Vezető: Schüller Ákosné Hedi
Hétfő: 17-19, Szerda: 10-12,
Péntek: 15-19 óra
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ
Cím: Kossuth u. 1.
Vezető: Gergely Judit Tel: 74/437-309
muvhaz@sioagard.hu
A Teleház nyitva tartása:
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12 és 15-19 óra
Szerda: 8-12 óra
Csütörtök:8-12 15-19 óra
Péntek: 8-14
Falugazdász fogadóórája
szerda 13-16 óra, csütörtök 8-12 óra
ISKOLA
Cím: Kossuth u. 2.
Tel: 74/437-016
Vezető: Szűcs Józsefné
ÓVODA
Cím: Kossuth u.50. Tel: 74/437-079
Vezető: Horváth Andrea
KÖRZETI MEGBÍZOTT
Csipai János
Tel: 06-30/419-2293
Segélyhívó: 107

Az egészséges életmód népszerűsítése érdekében előadássorozatot hirdetünk
január-május hónapokban, melyeket az egész éves programjaink folyamán
szűrővizsgálatok, egészségnapok egészítenek majd ki.
Január 21-én a szekszárdi Gemencfolt Egyesület foltvarró kiállítása kerül megnyitásra. A tavasz beköszöntével megszervezzük a helyi borversenyünket; túrázásra,
kirándulásra invitáljuk a helybelieket.
Május hónapban megkezdődnek szabadtéri rendezvényeink: majálisra
készülünk Adácson, és gyermeknapra a játszótéren. A 2011-es esztendő rendhagyó lesz a Nyárköszöntő és Halfőzőverseny időpontját illetően, e két esemény
ugyanis egy hétvégére fog esni, ezt tehát mindenki rójja fel már most a naptárába,
hogy június 17-18-án Nyárköszöntő és Halfőzőverseny rendeztetik Sióagárdon és
természetesen a Leányvárban.
Szívünknek oly kedves Aratónapot ezen túl kétévente, váltott évben a szüreti
vigadalommal rendezzük meg (ez tehát azt jelenti, hogy páros évben szüreti vigadalomra, páratlan évben aratónapra készülhetünk). Augusztusban az anyatejes világnapra, és a hónap végén nyárbúcsúztató családi sportnapra várjuk az
sióagárdiakat. Idősek világnapja, Márton nap, majd az Erzsébet-Katalin bálok
sora zárja az őszi szezont, hogy végül adventi programsorozatunkkal újra lezárjuk az esztendőt.
Gergely Judit művelődésszervező

’KÍVÁNC SI LÁDA’
"Minden kisgyermekben ott lakozik az adottság, hogy valamiben tehetséges legyen,
a környezete feladata az, hogy ezeket a képességeket előhívja, és fejlessze."
Egy új tehetségkutató programról, lehetőségről szeretném tájékoztatni a
Kedves Szülőket:
A Budapesti II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ olyan szakszerű, megbízható mérőeszközöket valamint tehetségfejlesztő programot dolgozott ki,
amely segíti a tehetségek (Gardneri intelligencia-területek) azonosítását és
fejlesztését. Ennek speciális eleme a ’Kíváncsi láda’, amely olyan játékos feladatokat és a hozzá szükséges eszközöket tartalmaz, amelyekkel feltérképezhető
a gyermekek érdeklődési, tevékenységi irányultsága, és sokrétű információt
szolgáltat a képességeikről, amelyeket később fejleszt is.
A Sióagárdi Önkormányzat támogatásával lehetőség nyílik arra, hogy ebben a
programban a sióagárdi gyerekek is részt vegyenek, amely előreláthatólag 2011.
februárjától valósulhat majd meg.
További információ januárban a helyi újság hasábjain várható, illetve szeretnénk
majd egy tájékoztató fórumot is tartani az új év első hetében.
Kérdései (te)kre szívesen válaszolunk:
Pekari Bernadett – 20/ 469-17-33 – pekarib@tolna.net
Mancsi Mónika – 20/ 312-84-54
Szép adventi időszakot, áldott karácsonyt kívánva:
Pekari Bernadett drámapedagógus

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit,
megjelenik: havonta; szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1.,
e-mail: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu

